
EDITAL Nº. 28/2017 – LEILÃO 
 

VALÉRIO VILÍ TREBIEN, PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDO, ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Federal 

8.666/93 e posteriores alterações, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 14 

horas do dia 17 de agosto de 2017, nas dependências da Secretaria de Infraestrutura, Obras, 

Serviços e Trânsito, localizada na Avenida Concórdia nº. 1274, proceder-se-á Leilão Público dos 

bens inservíveis de propriedade do Município, por preço não inferior aos estipulados no presente 

Edital, conforme discriminação abaixo:  

 

1 – BENS A SEREM LEILOADOS: 

LOTE Nº 01 – Um veiculo da marca Volkswagem/Gol 1.0, placas IMS-8767, RENAVAM Nº 

00867220899, Chassi nº 9BWCA05W26T001445, ano de fabricação 2005 e modelo 2006, cor 

branca, 070cv, combustível álcool/gasolina, com ar condicionado, 04 portas, 05 passageiros, 

condição geral do veículo em bom estado. Valor R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). 

 

LOTE Nº 02 – Uma autoclave, linha hospitalar, da marca SERCON, com duas bandejas de 

acessórios em alumínio, de cor branca, com capacidade de 101 litros, nº registro 10259750005, 

modelo 467.0101, série 110332, data de fabricação 25 de janeiro de 2011, voltagem de 380 volts, 

potência de 15 Kw/h. Condição do equipamento, em bom estado. Valor R$ 34.000,00 (trinta e 

quatro mil reais). 
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LOTE Nº 03 – Uma autoclave horizontal, da marca Q SORTOSINTESE INDL. E COM. LTDA, 

de 96 litros, automático à vapor saturado com alto vácuo, para esterilização e secagem de 

instrumentos e utensílios empacotados ou não, como tecidos, luvas, líquidos e vidraria. Painel com 

controle e monitorização microprocessamento no painel lateral. Estado do equipamento, em bom 

estado de conservação. Valor R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). 

 

 
 

LOTE Nº 04 – Uma Retroescavadeira, marca CASE, modelo 580L, 4X2, ano de fabricação 2007, 

motor CUNMINS, chassi nº N7AH02984, diesel, potência 85cv, cor amarela, peso operacional 

6.370 Kg, caçamba 073 m³, nº do motor 30240469, cabine aberta, nº de série JHF0044378, com 

comando de pé. Estado geral bom. Valor R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).  

 

 
 

LOTE Nº 05 – Uma grade niveladora mecânica GNM 195, vermelha, fabricado por RK 

INDÚSTRIA DE IMPL. AGRÍCOLAS, ano de fabricação 2013, com 36 discos, mangueiras e 

hidráulico. Estado geral bom. Valor R$ 6.000,00 (seis mil reais) 
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LOTE Nº 06 – Uma colhedora de forragens (ensiladeira), marca JF90 Z10, cor amarela, sistema 

de queda de grãos – 4 grãos (4 rolos), tombador de produto, engate no terceiro ponto do trator, 

acoplador hidráulico. Estado geral em bom funcionamento. Valor R$ 5.500,00 (cinco mil e 

quinhentos reais).  

 
 

LOTE Nº 07 – Uma carreta agrícola, marca BECKET, capacidade 5/6 tonelada, com dois eixos, 

carroçaria de madeira, puxada a trator, pneus bons. Estado geral regular. Valor R$ 1.900,00 (um 

mil e novecentos reais). 
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LOTE Nº 08 – Uma caçamba basculante com chassi 6m³, com tampa, protetor de cabine, com 

pistão hidráulico, vazia, pintura ruim. Estado geral regular. Valor R$ 1.100,00 (hum mil e cem 

reais). 

 

 
 

LOTE Nº 09 – Uma caçamba basculante de 6 m³, sem tampa, com pistão hidráulico, sem chassi, 

sem protetor de cabine. Estado ruim. Valor R$ 600,00 (seiscentos reais). 

 

 
 

LOTE Nº 10 – Sucatas diversas, cadeiras, geladeiras, ferros de diversas bitolas, chapas, 

cantoneiras, ferros redondos, galões vazios, filtros velhos, etc. Estado geral de sucata. Valor R$ 

100,00(cem reais). 
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2 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.1 – Poderão participar da presente licitação todos os interessados que comprovarem os requisitos 

deste Edital e que não tenham sido declarados inidôneos ou suspensos de participar em leilões, nos 

termos do art. 87 IV da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações; 
 

 2.2 – Os interessados deverão apresentar no ato da arrematação, cédula de identidade e CIC, em 

se tratando de pessoa física e, para as pessoas jurídicas, deverá ser apresentado o CNPJ e 

identidade do representante legal; 
 

2.3 – Só serão considerados lances de valor igual ou superior ao valor atribuído para cada lote 

acima discriminado; 
 

2.4 - O pagamento deverá ser efetuado á vista em moeda corrente nacional ou em cheque, no dia 

da realização do leilão; 

2.4.1 – Não serão aceitos pagamentos através de cheques de terceiros.  
 

2.5 – Caso o arrematante não efetue o pagamento do seu lance no prazo estipulado, perderá o 

direito ao bem que será levado a novo leilão e o arrematante poderá ser suspenso de participar de 

novos leilões realizados por este Município pelo prazo de 01(um) ano;  
 

2.6 - Caso a integralização do pagamento ocorrer por meio de cheque, a retirada do bem dar-se-á 

obrigatoriamente, após a compensação do mesmo.  

 

2.7 – O Certificado de Registro de Veículo - CRV somente será entregue ao arrematante na 

retirada do bem. 
 

2.8 - Ocorrendo algum motivo de força maior ou de caso fortuito, no intervalo de tempo que 

decorrer entre a arrematação e a retirada do bem, que impeça a entrega do mesmo, resolve-se a 

obrigação mediante a restituição do valor pago, sem direito a outros tipos de indenizações e 

restituições. 
  

2.9 – Uma vez integralizado o pagamento o município de Agudo, exime-se de total e qualquer 

responsabilidade pela perda total ou parcial e avaria que venha a ocorrer no bem arrematado e não 

retirado. 
 

2.10 – O arrematante terá até 05 (cinco) dias úteis a contar da data do leilão para a retirada dos 

bens arrematados. Caso isto não ocorra, o arrematante ficará sujeito a pagamento de 

armazenagem; 
 

2.11 - Correrão por conta e risco do arrematante, despesas relacionadas com a remoção do 

material arrematado, inclusive cargas, transporte e outros, se for o caso; 
 

2.12 – Os bens acima citados que serão levados a leilão estão expostos para visitação pública no 

Parque de Máquinas da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, Avenida 

Concórdia, nº. 1274 – AGUDO/RS. 
 

2.13 - Mais informações serão obtidas pelos interessados no horário das 07h30min às 11h30min e 

das 13h30min às 17h00min na Prefeitura Municipal de Agudo – Setor de Licitações e Contratos, 

pelo TELEFAX 0xx (55) 3265 - 1144 ramal 204/230, página na internet www.agudo.rs.gov.br, 

link LicitaCon Cidadão; e-mail: compras@agudo.rs.gov.br e licita@agudo.rs.gov.br.                            

   Agudo, 28 de julho de 2017.     

 

VALÉRIO VILÍ TREBIEN 
Prefeito Municipal.- 
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